
 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En DK2020-klimaplan skal være udarbejdet med inddragelse af nøgleaktører. Den skal have fokus 

på merværdier og synergier. Og så skal den være resultatet af solide politiske drøftelser i 

kommunens udvalg og kommunalbestyrelse. 

DK2020-sekretariatet inviterer til national konference, der sætter fokus på disse tværgående 

elementer. 

Vi skal både have inspiration udefra og høre erfaringer fra en række pilotkommuner, der har opnået 

nyttig viden, som kan hjælpe de nye DK2020-kommuner i deres arbejde med udvikling af ambitiøse 

klimahandlingsplaner. 

 

National, virtuel konference 18. marts 2021 kl. 9-12.30 

KLIMA I FÆLLESSKAB 

  Program 
 
9.00-9.05 

 
Velkomst og dagens program 
v. Inge Nilsson, DK2020-sekretariatet i CONCITO 

  
9.05-10.00 

 
Aktørinddragelse  
Der skal sikres bred opbakning til klimahandlingsplanen hos borgere, 
virksomheder, organisationer m.v. Partnerskaber og samarbejder skal etableres, og 
nøgleaktører skal inddrages aktivt i udviklingen af planen, så de kan bidrage til 
realiseringen af de ambitiøse mål.  
 

 Lejre DK2020-plan ”Vores Sted – Vores Klimaplan” tager afsæt i at lokalt 

ejerskab er en forudsætning for en vellykket klimaplan. Klimaomstilling skal 

finde sted som en integreret del af det gode og bæredygtige liv i 49 landsbyer. 

Det kræver en rummelig værktøjskasse, der kan fungere både i landbruget, 

landsbyen, forsyningsselskabet og i virksomheden, v. programleder Tina 

Unger, Lejre Kommune.  

 

 Assens har indgået en række forpligtende samarbejder og partnerskaber med 

lokale virksomheder og forsyningsselskab som led i deres DK2020-arbejde. Vi 
skal høre om baggrunden for partnerskaberne, og hvordan det er lykkedes med 
at engagere virksomhederne, v. projektleder Gunilla D. Ørbech, Assens 

Kommune 
 

 Paul Natorp, fra ”Sager, der samler” har bl.a. andet har stået for 

”Borgersamling om klimavenlig transport” i Aarhus, der afvikles virtuelt i januar-
marts 2021. Hvordan gøres det lokale engagement til en drivkraft i den grønne 
omstilling? Hvordan skaber man reel inddragelse af nøgleaktører? Behøver 
corona være showstopper for borgerinddragelse?  

 
10.00-10.15 

 

Pause 

 

 

 



 

 

     

  

 

 

 

Tilmelding via dette link senest mandag den 15. marts.  

Alle tilmeldte modtager kort før dagen link til den virtuelle konference. Konferencen er for alle 

DK2020-medarbejdere og andre interesserede. Konferencen bliver optaget og lagt på DK2020’s 

hjemmeside. 

 

Program fortsat 
 
10.15-11.05  Merværdier og afledte effekter 

Renere luft, mindre luftforurening, sundhed, grønne jobs og mere natur er alle 
eksempler på merværdier af klimaindsatsen. Ved aktivt at arbejde med de 
afledte effekter styrkes den tværgående forankring og de lokale gevinster for 
borgere og virksomheder bliver stærkere. 
 

 Markus Berensson, Senior Research Manager fra C40 Cities lægger ud 

med at give eksempler på arbejdet med at skabe og måle merværdier i nogle 
af de førende internationale klimabyer i C40 netværket. Hvilke metoder og 
praktiske erfaringer er der? 

 

 Fredericia er hjemsted for en række store virksomheder. Som led i DK2020-
planen har Business Fredericia i samarbejde med kommunen etableret et 
lokalt virksomhedsnetværk, der skal bidrage til grøn omstilling og vækst og 
udvikling. Vi skal høre om samspillet mellem klima og erhvervsudvikling, v. 
chefkonsulent Anja Schaumburg, Fredericia Kommune. 

 

 Vejle har vilde visioner. Vi skal høre om arbejdet med stormflodsbeskyttelse 

og visionerne i den stormflodsstrategi der er vedtaget, hvor mødet med 
vandet skal skabe kvaliteter for byen i hverdagen og når stormfloden raser, v. 
projektudvikler Ulla Pia Geertsen, Vejle Kommune. 

 
11.05-11.15 

 

Pause 

 

11.15-12.25 Politisk forankring af klimaindsatsen 
En vision om en klimarobust fremtid med netto-nuludledning af drivhusgasser 
kræver solid politisk forankring. Forpligtelsen til at skabe de nødvendige 
forandringer og implementere en klimahandlingsplan, der flugter med 
Parisaftalen, bygger på grundige politiske drøftelser.  

 

 Sønderborg har høje ambitioner og mål på klimaområdet. Indsatsen er solidt 
forankret i partnerskaber med erhvervsliv, forsyningssektor mv. Borgmester 
Erik Lauritzen løfter lidt af sløret for hvordan klima kom højt på den politiske 

dagsorden. Han giver også bud på erfaringer som de nye DK2020 kommuner 
kan tage afsæt i for at understøtte og synliggøre det lokale politiske 
klimaengagement. 
 

 Hvordan tilrettelægges en god politisk proces i udviklingen af DK2020-
planen? Hvordan skabes rum for de vigtige politiske prioriteringer på fagligt 
grundlag? Hvordan sikres en varig politisk forankring? Vi skal høre erfaringer 
fra Middelfart v. kommunaldirektør Willy Feddersen. 
 

 Professor Jens Hoff fra Københavns Universitet har i flere projekter 

undersøgt den kommunale klimaindsats. Indlægget belyser bl.a.:  I hvilket 
omfang er danske kommunalpolitikerne engageret i klimaet? Hvordan 
fungerer samspillet mellem embedsværk og politikere? Hvilke muligheder for 
det lokale politiske engagement åbner sig, når klima rykker op på den 
kommunale dagsorden og bliver til ’Klimapolitik 2.0’? 

 
12.25-12.30 Tak for i dag! 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0522EjsDUkywwQkwYiM1dE612JLeCyRGmLL-JRBI3EVUM1E2WFRKWlk0WUhDRVVCT1M3NDYySU5CNS4u
https://realdania.dk/projekter/dk2020
https://realdania.dk/projekter/dk2020

